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Jeszcze tylko do 15 kwiet-
nia, na parterze Urzêdu 
Miejskiego, w godz. 10:00 

– 15:00 mo¿na zwiedzaæ 
wystawê pami¹tek z ponty-
fikatu Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II ze zbiorów Janusza 
Niesyto. Wystawa, której orga
nizatorem jest Stowarzyszenie 
Mi³oœników 600letniego Bieru
nia we wspó³pracy z Bieruñskim 
Oœrodkiem Kultury oraz 
Urzêdem Miasta, zosta³a przy
gotowana z okazji V-tej rocznicy 
œmierci Papie¿a Jana Paw³a II. 
Eksponaty nale¿¹ w znacz¹cej 
wiêkszoœci do Janusza Niesy
to, urodzonego i ucz¹cego siê 
w Bieruniu, który przez wiele lat 
pe³ni³ i nadal pe³ni wa¿ne funkcje 
dyplomatyczne. Janusz Niesy-
to przez lata swej pracy w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych 
wspó³uczestniczy³ w przygoto

waniach wizyt Jana Paw³a II w 
ojczyŸnie oraz wizyt polskich po
lityków w Stolicy Apostolskiej.

Ta wyj¹tkowa wystawa zosta³a 
uroczyœcie otwarta  w drugi dzieñ 
œwi¹t wielkanocnych. Symbolicz

nego przeciêcia wstêgi dokona
li: Ks. dziekan Walerian Ogier-
man, pose³ na Sejm RP V ka
dencji Józef Berger 
oraz burmistrz Bieru
nia Ludwik Jagoda. 

Pożegnaliśmy 
RadnegoPo konsultacjach

str. 12str. 4
Teatralna uczta

str. 8

Laureatami Nagród Sta rosty 
Bierunsko-Lêdziñskiego 
w dziedzinie kultury zo-

stali: Jan Œmi³owski z Lêdzin – 
w kategorii Clemens Pro Arte 
– za osi¹gniêcia w twórczoœci 
artystycznej oraz Krystyna Cza-
jowska i Zespó³ Folklorystycz-
ny „Œciernianeczki” z Bierunia 
– w kategorii Clemens Pro Cul-
tura – za upowszechnianie kul-
tury. W kategorii Clemens Pro 
Publico Bono – za wspiera-
nie inicjatyw na rzecz kultury i 
ochrony jej dóbr – nagrody nie 
przyznano.

W ten sposób nasz zespó³ 
dzia³aj¹cy w Bieruñskim 
Oœrodku Kultury do³¹czy³ do 
ekskluzywnego grona laure
atów nagród Clemensa. Przypo
mnijmy, ¿e Zespó³ folklorystycz
ny „Œciernianeczki” powsta³ w 
1991r. Obecnie liczy 32 osoby, 
w tym 5 osobow¹ kapelê. Sk³ad 
kapeli: Bernad Lichota – akor
deon, Jerzy Skrzypulec – klar
net, Artur Tec³aw – bêben, 
Emil Konderla – gitara i Dawid 
Konderla – gitara.

Kierownikiem zespo³u jest mgr 
Krystyna Czajowska, a instruk
torem muzycznym mgr Bernad 
Lichota. Dziêki zespo³owi od 
zapomnienia ocala³y piêkne sta
re melodie ludowe oraz zwycza
je i obrzêdy, wartoœci siêgaj¹ce 
do Ÿróde³ naszej œl¹skiej kultury. 
Czêœæ z nich zosta³a pokazana 
w programach radiowych i tele
wizyjnych takich jak: Stanis³aw 
Jarecki „Wêdrówki muzyczne”, 
program Marii Pañczyk „So
bota w Bytkowie”, nagranie te
lewizyjne TV Katowi
ce „Jak powstaje wie
niec do¿ynkowy”. 

Clemens dla Krystyny Czajowskiej 
i Œciernianeczek!

Wyj¹tkowa wystawa
15
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LOKALIA

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ 
o œmierci naszego Przyjaciela 

ŒP
Radnego Józefa Penczka

Przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa, Leœnictwa, 
Ochrony Œrodowiska i £adu Publicznego Rady Miejskiej 

Bierunia V Kadencji.

Rodzinie i Bliskim, 
sk³adamy wyrazy serdecznego wspó³czucia

W imieniu W³adz Miejskich Bierunia 
Burmistrz Ludwik Jagoda 

W imieniu Rady Miejskiej 
Przewodnicz¹cy Henryk Skupieñ

„Spotkamy siê kiedyœ 
u studni!” Takim oto 
optymistycznym cyta-
tem zaczerpniêtym z pio-
senki Starego Dobrego 
Ma³¿eñstwa zakoñczy³y 
siê oba koncerty promo-
cyjne zorganizowane przez 
cz³onków redakcji portalu 
internetowego „Riposta-
inny punkt widzenia”. Por-
tal jest dzie³em uczniów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Powstañców Œl¹skich 
w Bieruniu. 

Przez dwie soboty mi³oœnicy 
dobrej muzyki mogli pos³uchaæ 
utworów z repertuaru Starego 
Dobrego Ma³¿eñstwa w bra
wurowym wykonaniu lokal
nych artystów. Redakcja „Ri
posty” chcia³a w ten sposób 
rozpowszechniæ informacje o 
portalu wœród mieszkañców 
Bierunia i okolic, gdy¿ to w³aœnie 
do nich jest on skierowany.

Pierwszy koncert odby³ 
siê 13 marca w œwietlicy 
œrodowiskowej w Bieruniu No
wym, natomiast drugi 20 mar
ca w DK „Jutrzenka” w Bieru
niu Starym. Widzowie mogli 
us³yszeæ takie utwory jak: „Maj

ka”, „Kompot z rabarbaru” czy 
„Sanktus”. Ka¿da piosenka po
przedzana by³a b³yskotliwym i 
zabawnym komentarzem wo
kalisty, £ukasza Dudka, dziêki 
czemu nawet ci, którzy dot¹d 

nie znali repertuaru zespo³u, 
nie czuli siê zagubieni. 

Jednak najwa¿niejszym po
wodem spotkania by³a pro
mocja strony internetowej 
http://lobierun.czwartawladza.
edu.pl. M³odzi redaktorzy, pod 

opiek¹ mgr Dagmary Jezier-
skiej, koordynatorki projek-
tu w bieruñskim liceum, bar
dzo licz¹ na zainteresowanie 
czytelników. Licealiœci tworz¹ 
interaktywny portal, który 

chce mówiæ o problemach 
spo³ecznoœci lokalnej w bar
dzo przystêpny sposób. Dla
tego wierz¹, ¿e bierunianie 
entuzjastycznie podejd¹ do 
mo¿liwoœci wspó³redagowania 
strony poœwiêconej ich mia
stu. Ka¿dy, kto zauwa¿y 
coœ interesuj¹cego lub 
niepokoj¹cego w swojej okolicy, 
mo¿e to opisaæ, sfotografowaæ 
lub nakrêciæ krótki film i taki 
materia³ przes³aæ do redak
cji. W ten sposób dotych
czas niezauwa¿ane problemy 
maj¹ szansê, by ujrzeæ œwiat³o 
dzienne.

Muzycznomarketingowa ini
cjatywa licealistów nie mog³aby 
siê obyæ bez pomocy sponso
rów: Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury oraz KWK”Piast”. 
Po zakoñczeniu koncer
tów na goœci czeka³ s³odki 
poczêstunek. Wszystkim, któ
rzy przyjêli zaproszenie, re
dakcja „Riposty” dziêkuje za 
wsparcie, dobre s³owo i wspól
nie spêdzony czas.

RIPOSTA

coœ interesuj¹cego lub 

cji. W ten sposób dotych
czas niezauwa¿ane problemy 

dzienne.

cjatywa licealistów nie mog³aby 
siê obyæ bez pomocy sponso

Co roku przypominamy mieszkañcom o rocznicy przywróce
nia Bieruniowi podmiotowoœci prawnej. W tym roku 2 kwiet

nia przypada 19 rocznica tego wydarzenia. Z perspektywy tych 
lat warto poœwiêciæ chwilê na refleksjê. To, ¿e miasto zmieni³o 
w tym czasie swoje oblicze nie budzi w¹tpliwoœci.

Pamiêtajmy o rocznicy BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
dzia³aj¹c na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, 
¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Bieruniu 

zosta³ wywieszony wykaz, w którym opisano nieruchomoœæ 
z przeznaczeniem do sprzeda¿y w drodze ograniczonego 

przetargu ustnego tj.:

– dzia³ka nr 2310/69 o powierzchni 292 m2, 
po³o¿ona w Bieruniu przy ul. Marcina.
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WYDARZENIA

Na otwarciu obecni byli: Mat
ka Pana Janusza – Lucyna 
Niesyto, przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Henryk Skupieñ, 
starosta Powiatu bieruñsko
lêdziñskiego Piotr Czarnynoga, 
przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
Henryk Barcik, przedstawicie-
le Stowarzyszenia Mi³oœników 
600letniego Bierunia, dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka Kultury 
Zofia £abuœ oraz inni zaprosze-
ni goœcie.

Warto podkreœliæ, ¿e  zgroma
dzone eksponaty to czêsto bar
dzo rzadkie medale, monety, 
znaczki kolekcjonerskie, obra
zy, ksi¹¿ki, ró¿añce i inne, któ
re Janusz Niesyto otrzyma³ na 

pami¹tkê spotkañ z Papie¿em 
lub z wysokimi przedstawi
cielami Koœcio³a. Józef Ber-
ger, który odczyta³ list powital
ny podkreœli³, ¿e „...wystawa 
w bieruñskim Ratuszu stwa
rza mo¿liwoœæ obejrzenia uni
kalnych œwiadectw pontyfika
tu Jana Paw³a II. Œwiadomoœæ, 
¿e niektóre z eksponatów 
pochodz¹ wprost z r¹k kan
dydata na najwy¿sze o³tarze 
œwiêtoœci, wzbudza emocje 
wszystkich zwiedzaj¹cych. 

Wystawie towarzyszy specjal-
ny folder zawieraj¹cy kalenda
rium ¿ycia i pontyfikatu Papie¿a 
Jana Paw³a II, informacje o eks
ponatach i darczyñcy Januszu 

Niesyto. Mi³¹ niespodziank¹ 
dla organizatorów okaza³ siê 
fakt, ¿e Janusz Niesyto nie 
tylko wypo¿yczy³ cenne eks

ponaty na potrzeby wystawy, 
ale podarowa³ je Stowarzysze
niu, aby na sta³e mog³y s³u¿yæ 
spo³ecznoœci Bierunia.

Pod kierownictwem Ka-
rola Trzoñskiego, 12 
marca obradowa³o Wal

ne Zebranie Cz³onków Sto
warzyszenia Mi³oœników Zie
mi Bieruñskiej „Por¹bek”. W 
imieniu Zarz¹du, sprawozdanie 
z³o¿y³ przewodnicz¹cy Norbert 
Jaromin. 

Poniewa¿ Norbert Jaromin 
– po kierowaniu Stowarzysze
niem przez dwie kadencje – 
postanowi³ ust¹piæ z w³adz, Hen-
ryk Skupieñ zaproponowa³ aby 
zg³osiæ kandydaturê Norberta 
Jaromina do tytu³u „Zas³u¿ony 
dla miasta Bierunia”. 

Nastêpnie, po 
dyskusji odby³y 
siê wybory no
wych w³adz Sto
w a r z y s z e n i a 
Mi³o œników Zie
mi Bieruñskiej 
„Por¹bek”. Prze
wo dni cz¹c¹ zo
sta³a wybrana 
Jolanta Siemia-
nowska. Wraz z 
ni¹, nowy zarz¹d 
tworz¹: Beata 
Dudek, Jerzy 
Juda, Grze-
gorz K³aput, 

Jaros³aw Mokry, Adam 
Pamu³a, Grzegorz Plew-

niok, Adam Rozmus i Józef 
Stok³osa. Nowe w³adze „Por¹bka”

Wyj¹tkowa wystawa1
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Prezes Janina D³ugoñ-
Kaczyñska przedstawi³a 
zebranym sprawozda

nie z dzia³alnoœci, po którym 
cz³onkowie Stowarzyszenia 
jedno g³oœnie udzielili Zarz¹dowi 
absolutorium oraz zaakcepto
wali przedstawione sprawoz-
dania finansowe. Trudno siê 
dziwiæ skoro w trakcie szeœciu 

zorganizowanych w zesz³ym 
roku akcji krwiodawstwa ze
brano blisko 100 litrów krwi, a 
w wyniku tegorocznego fina³u 
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy przekazano do Fun
dacji Jurka Owsiaka prawie 40 
tys. z³otych. Wspomniano rów
nie¿ o zaanga¿owaniu Stowa
rzyszenia w kwestii planów bu

dowy na granicy Bierunia asfal
towni oraz uruchomienia przy 
£ysinie wydobycia piasku.

Z uwagi na przypadaj¹cy w 
tym roku koniec trzyletniej ka
dencji, cz³onkowie Stowarzy
szenia dokonali wyboru jego 
w³adz na nastêpn¹ kadencjê. 
W sk³ad Zarz¹du ponownie we
szli: prezes Janina D³ugoñ-
Kaczyñska, wiceprezesi 
Adam Kondla i Gabriel Klaja 
oraz cz³onkowie Zarz¹du: Ewa 
Majchrzak-Ko³odziejczak i 
Tadeusz Ryba. Wybrano rów
nie¿ cz³onków Rady Programo
wej Stowarzyszenia.

Podkreœliæ bowiem nale¿y, ¿e 
oprócz przypadaj¹cych na ten 

rok wyborów samorz¹dowych, w 
których Nasz Region zamierza 
wzi¹æ udzia³, w bie¿¹cym roku 
przypada równie¿ 10 rocznica 
dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Z 
tego te¿ powodu, zastanawia
no siê w jaki sposób przybli¿yæ 
mieszkañcom dotychczasowe 
osi¹gniêcia Stowarzyszenia 
oraz zachêciæ do udzia³u w nim 
nowych cz³onków. 

Wszystkich zainteresowa
nych prac¹ w Stowarzysze
niu serdecznie zaproszono do 
odwiedzenia strony www.na-
szregion.bierun.pl lub kontak
tu telefonicznego z jego Pre
zesem pod numerem telefonu: 
504120358.

Obradowa³ Nasz Region
W kinoteatrze „Jutrzenka” 4 marca odby³o siê Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicz-
nego „Nasz Region” podsumowuj¹ce jego dzia³alnoœæ 
w 2009 r.
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GRANICE

Stwierdzono 6922 szt. kart 
wa¿nych, zgodnie z ustalonym 
przez Radê Miejsk¹ wzorem.
Stwierdzono 0 kart niewa¿
nych.
Kart z g³osami wa¿nymi 6922 
szt.
a) z odpowiedzi¹ TAK – 6889 

szt.
b) z odpowiedzi¹ NIE – 33 szt.
c) g³osów niewa¿nych – 0

Ogólna frekwencja udzia³u w 
konsultacjach, czyli do upraw-
nionych wynios³a 44,10 %.

Za wprowadzeniem zmiany 
granic, czyli na TAK g³osowa³o 
99,52 %. Na NIE, czyli prze-
ciw wprowadzeniu zmiany gra-
nic g³osowa³o 0,48 % bior¹cych 
udzia³. G³osów niewa¿nych 
stwierdzono O %.

W dniach od 1 lutego 2010 r. 
do 28 lutego 2010 r. konsul-
tacje zosta³y przeprowadzo-
ne z mieszkañcami powiatu 
zamieszka³ymi na terenie Bieru-
nia. Powo³ana uchwa³¹ Zarz¹du 
Powiatu komisja ustali³a nastê
puj¹ce wyniki:
♦ liczba osób uprawnionych 

do g³osowania – 15826,
♦ liczba osób, które wziê³y 

udzia³ w konsultacjach  
– 1794,

♦ liczba oddanych g³osów 
popieraj¹cych – 1695,

♦ liczba g³osów przeciwnych 
– 5,

♦ liczba oddanych g³osów 
wstrzymuj¹cych siê – 8,

♦ liczba g³osów niewa¿nych  
– 86.

Z podanych danych wyni-
ka, ¿e frekwencja udzia³u w 
konsultacjach, czyli do upraw-
nionych wynios³a 11,3 %. Po-
dany wynik wskazuje jedno-
znacznie, ¿e mieszkañcy Bie-
runia popieraj¹ wprowadzenie 
zmiany granic. Powiat po raz 
pierwszy przeprowadzi³ kon-
sultacje z mieszkañcami mimo, 
¿e móg³ zachowaæ siê biernie. 
Wobec tak oczywistego wyni-
ku Rada Powiatu w sk³ad, któ-
rej wchodz¹ poza radnymi z 
Bierunia równie¿ radni Lêdzin, 
Bojszów, Che³mu Œl¹skiego 
oraz Imielina jednog³oœnie 
zaopiniowa³a propozycjê zmia-
ny granic.

Rada Miasta Tychy równie¿ 
postanowi³a przeprowadziæ 
kon sultacje z mieszkañcami. 

Podobnie jak Rada Powia-
tu mog³a zachowaæ biernoœæ. 
Ustawowy up³yw terminu trak-
towany by³by wówczas tak jak-
by konsultacje zosta³y przepro-
wadzone. Przyjêto inny sposób 
postêpowania mocno w³¹czaj¹c 
i posi³kuj¹c siê mediami. By³o 
to bez w¹tpienia kosztow-
ne przedsiêwziêcie, gdy¿ Pre-
zydent Tychów publicznie 
informowa³ o przes³aniu 45.000 
listów do mieszkañców. W ko-
pertach znajdowa³y siê dwa 
podpisane przez prezydenta 
dokumenty. Pierwszy dokument 
nosi³ tytu³ Fiat jest w Tychach 

s¹ granice. Drugi zawiera³ wzór 
ankiety. W obu zawarty by³ apel 
do wziêcia udzia³u w konsulta-
cjach. Prezydent k³ad³ mocny 
nacisk na skutki ekonomiczne, 
jakie mo¿e przynieœæ zmiana 
granic. Prezydent Tychów oba 
dokumenty opatrzy³ komenta-
rzem, w którym nawi¹za³ do hi-
storii zarówno sporu graniczne-
go jak i historii tych ziem. W obu 
komentarzach udowodni³, ¿e 
historia tych ziem nie jest jego 
mocn¹ stron¹. Wprowadzaj¹c 
w b³¹d mieszkañców co do 
udzia³u Tychów w budowie fa-
bryki Fiata oczekiwa³, ¿e pobu-
dzi patriotyzm lokalny. Zupe³nie 
pomin¹³ przedmiot wniosku 
Bierunia sprowadzaj¹cy siê 
do piêciu elementów, o czym 
pisaliœmy kilka razy na ³amach 
Rodni. Powtórzymy i przypo-

mnimy co by³o i nada jest przed-
miotem wniosku Bierunia:
1. czêœæ ulicy Oœwiêcimskiej,
2. wielorodzinny budynek 

miesz kalny po³o¿ony przy 
ul. Oœwiêcimskiej 345 za
mieszka³y przez 41 osób 
znajduj¹cy siê za ogrodze-
niem fabryki,

3. teren zajêty przez Górno
œl¹skie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów S.A. znaj duj¹
ce siê poza ogrodzeniem 
fabryki w s¹siedztwie w/w 
budynku,

4. by³e zaplecze proinwesty-
cyjne fabryki, czyli teren 

ok. 5 ha sprzedany przez 
fabrykê, na którym wybudo-
wane s¹ hale Voestalpine i 
Polplastik,

5. czêœæ fabryki Fiata Auto Po-
land S.A.

Chodzi o czêœæ po³o¿on¹ 
przy ul. Oœwiêcimskiej. Podzia³ 
zosta³ zaproponowany w taki 
sposób, aby by³ zgodny z przepi-
sami o podziale nieruchomoœci 
i uwzglêdnia³ interes prawny 
Tychów. O istocie przedmiotu 
wniosku, który jest niezmienny 
od kilku lat nie ma oczywiœcie ani 
s³owa w tyskich dokumentach 
podpisanych przez prezyden-
ta. Taka drobiazgowoœæ mog³a 
by sk³oniæ wielu mieszkañców 
do niepotrzebnej refleksji. 
Has³em rozpoznawalnym sta³ 
siê aspekt ekonomiczny sporu. 
Takie wra¿enie mo¿na odnieœæ 

rozmawiaj¹c ze znajomymi 
mieszkaj¹cymi w ró¿nych mia-
stach, czyli osobami, które nie 
maj¹ emocjonalnego zwi¹zku z 
tematem i w dodatku nie znaj¹ 
uwarunkowañ prawnych ani 
rzeczywistych wystêpuj¹cych 
na spornym terenie. 

Komisja powo³ana przez 
Radê Miasta Tychy ustali³a 
nastêpuj¹ce wyniki konsultacji. 
W konsultacjach wziê³y udzia³ 
wszystkie obecnie dzia³aj¹ce 
jednostki pomocnicze miasta 
Tychy. Z³o¿ono 19 uchwa³ Rad 
osiedli i 19 uchwa³ Zarz¹dów 
Osiedli. Komisja stwierdzi³a, 
¿e wszystkie organy osiedli 
opowiedzia³y siê jednomyœlnie 
przeciwko zmianie granic ad-
ministracyjnych miasta. Rady 
i Zarz¹dy Osiedli s¹ repre-
zentantami 19 jednostek po-
mocniczych o ³¹cznej licz-
bie mieszkañców wynosz¹cej 
63.852 osób uprawnionych do 
g³osowania, co stanowi ok. 60 
% ogólnej liczby mieszkañców 
miasta Tychy objêtych kon-
sultacjami (liczba osób 
posiadaj¹cych czynne pra-
wo wyborcze ogó³em wynosi³a 
106.472 osób.

W sprawach zmiany granic 
konsultacje winny byæ prze-
prowadzone z mieszkañcami. 
Ustawa o samorz¹dzie gmin-
nym nie przewiduje konsulta-
cji z jednostkami pomocniczy-
mi, a nastêpnie ustalanie wyni-
ku poprzez odnoszenie liczby 
mieszkañców zamieszkuj¹cych 
jednostki pomocnicze do liczby 
osób uprawnionych. To swo-
iste grupowe poparcie. W po-
dobny sposób w³adze Tychów 
przeprowadzi³y konsultacje po 
otrzymaniu uchwa³y Rady Miej-
skiej w Bieruniu trzy lata temu. 
Nadzór prawny Wojewody nie 
zauwa¿y³ takiego rozwi¹zania, 
ani go nie kwestionowa³ Mo¿na 
wrêcz przypuszczaæ, ¿e by³o 
ono w jego ocenie prawid³owe. 
Warto natomiast skoncentrowaæ 
siê na konsultacjach z 
mieszkañcami Tychów. Prze-
prowadzono je w dniach od 15 
lutego do 15 marca br. Upraw-
nionych do g³osowania, czy-
li osób, które ukoñczy³y 18 lat 
w dniu rozpoczêcia konsultacji 
by³o 106.472 osób. Z protoko³u 
komisji wynika, ¿e by³a to do-
datkowa forma wyra¿enia swo-

Czas na podsumowanie
Zgodnie z wymogami ustawy o samorz¹dzie gminny-
mi, wniosek w sprawie zmiany granic administracyjnych 
pomiêdzy Bieruniem i Tychami zosta³ z³o¿ony Ministrowi 
Spraw Wewnêtrznych i Administracji za poœrednictwem 
Wojewody Œl¹skiego w terminie ustawowym, czyli 30 
marca br. Mówi¹c obrazowo o wniosku, nale¿y mieæ 
przed oczami segregator dokumentów. Procedura wy-
maga, aby sk³adany by³ w dwóch egzemplarzach, wiêc 
wojewodzie przekazano dwa segregatory. Konsultacje 
z mieszkañcami Bierunia przeprowadzono w dniach od 
1.02. do 10.03.br. By³ to obligatoryjny element proce-
dury. W Bieruniu uprawnionych do udzia³u w konsul-
tacjach by³o 15696 osób. Karty ankiety w liczbie 7400 
szt. dostarczyli mieszkañcom wolontariusze oraz przed-
stawiciele stowarzyszeñ. Komisja powo³ana przez Radê 
ustali³a nastêpuj¹ce wyniki:
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jej opinii przez mieszkañców 
Tychów. Mieszkañcy mo
gli pobraæ ankiety w kilku wy
znaczonych miejscach, dziêki 
zapobiegliwoœci prezydenta 
drog¹ pocztow¹ oraz poprzez 
Internet. Komisja ustali³a, ¿e:
♦ wype³niono 21.747 ankiet,
♦ wa¿nych by³o 21.650 

g³osów,
♦ na TAK, tj. za pozostawie

niem dotychczasowych 
granic g³osowa³o 21.055 
osób, co stanowi ? 20 % 
mieszkañców posiadaj¹cych 
czynne prawo wybor
cze (licz¹c dok³adnie to 
19,77 %),

♦ na NIE, tj. za zmian¹ dotych
czasowych granic g³oso
wa³y 324 osoby, co stanowi 
0,3 %,

♦ g³osów wstrzymuj¹cych 
siê by³o 271, co stanowi 
0,25 %,

♦ g³osów niewa¿nych by³o 
97. 

Bez w¹tpienia, pod uwagê 
winny byæ brane wyniki konsul
tacji z mieszkañcami Tychów, 
czyli uznane jako dodatkowe w 
protokole komisji.

Zgodnie z zapowiedzi¹ poda
n¹ w ostatniej Rodni, wniosek 
w sprawie zmiany granic ad
ministracyjnych zosta³ z³o¿ony 
w kancelarii Wojewody w dniu 
30.03.br. Po opracowaniu opi
nii winien przes³aæ go do Mini
sterstwa Spraw wewnêtrznych 
i Administracji. Zgodnie z 
obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ Wo
jewoda winien swoj¹ opiniê 
opracowaæ w terminie miesi¹ca 
od otrzymania wniosku. W tym 
miejscu powracamy do infor
macji podanej w ostatniej Rod
ni, w której wyraziliœmy obawê 
o brak odpowiedzi z MSWiA na 
pismo przes³ane przez Burmi
strza Bierunia zawieraj¹ce kilka 
pytañ. OdpowiedŸ wp³ynê³a do 
Urzêdu po dwóch miesi¹cach.

Z wyjaœnieñ, czy te¿ odpo
wiedzi na postawione pyta-
nia przes³anej przez MSWiA 
na rêce Burmistrza wynika, ¿e 

wniosek winien przede wszyst-
kim zostaæ oceniony przez 
Wojewodê (zarówno pod k¹tem 
merytorycznym jak i formalnym). 
Sw¹ opiniê Wojewoda przed
stawia ministrowi w³aœciwemu 
ds. administracji publicznej w 
ci¹gu miesi¹ca od otrzyma
nia wniosku. Je¿eli wniosek 
nie spe³nia wymogów formal
nych winien zostaæ zwrócony 
wystêpuj¹cej radzie gminy, ce
lem jego uzupe³nienia. Pragnie
my przypomnieæ czytelnikom, 
¿e wojewoda nie zaopiniowa³ 
wniosku Bierunia w ubieg³ym 
roku. Reprezentuj¹cy go w tej 
sprawie II Wicewojewoda Adam 
Matusiewicz korespondowa³ w 
tej sprawie z Ministerstwem do 
póŸnej jesieni. Dokumentacjê 
wniosku przes³a³ do Minister
stwa lecz tam jej nie rozpa
trywano bez opinii. Brak by³o 
po stronie w/w dzia³añ zarów
no merytorycznych jak i for
malnych. W przypadku przek 
azania Ministrowi wniosku nie 
spe³niaj¹cego kryteriów usta
wowych jest on przekazywany 
zwrotnie Wojewodzie, który po
winien przekazaæ go jednostce 
samorz¹du terytorialnego. Nikt 
czyli ani Wojewoda, ani Mini-
ster nie powiadomi³ Urzêdu, czy 
stwierdza braki formalne lub me
rytoryczne oraz gdzie ugrzêz³y 
dokumenty do³¹czone do 
ubieg³orocznego wniosku. Dal
szy komentarz pozostawiamy 
czytelniom. OdpowiedŸ na dru
gie pytanie Burmistrza zosta³a 
udzielona ustnie w ubieg³ym 
roku. Pisemnie potwierdzo
no j¹ w komentowanym piœmie 
MSWiA. Stoi on na stanowisku, 
¿e ustawa o samorz¹dzie gmin
nym nie przewiduje mo¿liwoœci 
ponownego z³o¿enia tego sa
mego wniosku (ocenionego ju¿ 
przez Radê Ministrów). Szkopu³ 
w tym, ¿e oba organy opiniuj¹ce 
wniosek odnios³y siê w opinii 
tylko do aspektu ekonomicz
nego sporu i tylko do jednego 
z piêciu elementów przedmio
tu wniosku. Nie mo¿na wiêc 
mówiæ o ocenie, tak te¿ uzna

no sk³adaj¹c ponownie wniosek 
w 2009 r. Ministerstwo w piœmie 
poda³o, ¿e winny wyst¹piæ nowe 
okolicznoœci maj¹ce znacze
nie dla rozstrzygniêcia, które 
mog³yby wp³yn¹æ na stanowisko 
Rady Ministrów. Okolicznoœci te 
winne zostaæ wskazane w uza
sadnieniu wniosku. Ministerstwo 
stwierdzi³o równie¿, ¿e w œlad 
za nowym wnioskiem nale¿y 
przeprowadziæ nowe konsulta
cje. Ministerstwo odpowiadaj¹c 
na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci 
czêœciowego rozpatrzenia 
wniosku uzna³o, ¿e jest nieja
ko „zwi¹zana” treœci¹ propo
nowanych przez gminê zmian. 
Oznacza to to¿samoœæ, czy
li mówi¹c inaczej Ministerstwo 
winno siê odnieœæ do ca³oœci, a 
wiêc piêciu elementów wniosku 
i tylko w jego zakresie. Mo¿na 
w tym miejscu zastanowiæ siê, 
czy nie wystêpowaæ z piêcioma 
wnioskami. W œlad za tym 
posz³y by wszystkie inne ele
menty, czyli piêæ odrêbnych 
konsultacji, piêæ segregatorów 
dokumentów pomno¿onych 
przez dwa egzemplarze itd. 
Na ostatnie pytanie Burmi
strza dotycz¹ce procedury 

odwo³awczej od uznaniowego 
rozpatrywania wniosków Mini
sterstwo stwierdzi³o, ¿e kom
petencja do zmian granic gmin 
pozostaje jednak uprawnieniem 
Rady Ministrów. W ocenie Mini
sterstwa zarówno ten fakt jak i 
to, ¿e zmiany te dokonywane s¹ 
w drodze rozporz¹dzenia wyklu
cza postêpowanie odwo³awcze. 
Brak precyzyjnej przejrzy
stej procedury postêpowania 
w sprawie zmiany granic po
woduje, ¿e staje siê ona uzna
niowa. W literaturze fachowej 
pojawi³y siê zwiastuny, ¿e sy
tuacja ta ulegnie zmianie po
przez wprowadzenie zmian do 
ustawy. Pojawi siê organ admi
nistracyjny, a rozstrzygniêcia 
w drodze decyzji administra
cyjnych bêd¹ zaskar¿alne. Z 
uwag¹ bêdziemy œledziæ pra
ce naszego parlamentu. Byæ 
mo¿e przypadek Bierunia jest 
jednym z powodów podjêcia 
prac w tym zakresie. Na pew
no œwiadczy o tym, ¿e zmiany 
s¹ konieczne i dotycz¹ wielu 
innych gmin. Jakie bêd¹ losy 
naszego tegorocznego wnio-
sku powiadomimy czytelników 
Rodni niezw³ocznie. 
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ROCZNICE

To s¹ Jubileusze!!!
W ostatnim czasie, czworo mieszkañców naszego mia-
sta obchodzi³o wspania³y Jubileusz 90 rocznicy uro-
dzin.  Tradycyjnie burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda, 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Skupieñ oraz 
zastêpca naczelnika Wydzia³u Spraw Obywatelskich Syl-
wia Orocz  udali siê ¿yczeniami do Dostojnych Jublia-
tów do³¹czaj¹c do ¿yczeñ i serdecznoœci bukiet kwiatów i 
kosz koktajlowy z upominkami. My równie¿ do³¹czamy siê 
do tych ¿yczeñ i publikujemy sylwetki Jubilatów.

ZOFIA HODER
Najwczeœniej, bo 23 lutego delegacja Urzêdu Miejskiego 

z³o¿y³a wizytê Jubilatce – Pani Zofii Hoder mieszkaj¹cej w 
Bieruniu, która dzieñ wczeœniej obchodzi³a 90te urodziny. 

Jubilatka mieszka obecnie na osiedlu przy ul. Chemi
ków z córk¹ Wand¹. Od 29 lat jest wdow¹. Do Bierunia 
przenios³a siê wraz z mê¿em Antonim w 1953 r. gdzie 
oboje pracowali w Zak³adach Tworzyw Sztucznych ERG. 
Wczeœniej mieszkali w Dankowicach. Pani Zofia doczeka³a 
siê dwóch córek, 4 wnuczek i 4 prawnuków.
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JÓZEF JANDUDA
Kolejny d³ugowieczny Bieruniak – Józef Janduda,  

swój piêkny Jubileusz œwiêtowa³ 7 marca. Pan Józef 
Janduda pochodzi z Wygorzela. Do 1983 r. pracowa³ w 
Zak³adach Tworzyw Sztucznych „ERG”, kiedy to odszed³ 
na emeryturê. Mieszka z siostrzenic¹ zmar³ej przed 11
toma laty ma³¿onki. Jest zagorza³ym fanem motoryzacji o 
której mo¿e rozmawiaæ bez przerwy.

SIOSTRA INOCENCJA
W koñcu marca a 

dok³adnie 23. delega
cja Urzêdu Miejskiego 
odwiedzi³a Klasztor Sióstr 
S³u¿ebniczek NMP Nie
pokalanie Poczêtej, gdzie 
jedna z sióstr – Inocencja 
obchodzi³a 90. urodziny. 

JERZY SKUPIEÑ
Niewiele ponad tydzieñ póŸniej, bo 15 marca swój Ju

bileusz obchodzi³ Pan Jerzy Skupieñ. Dostojny Jubilat 
jest z wykszta³cenia ekonomist¹. Mia³ znacz¹cy wk³ad w 
restrukturyzacjê nieprodukcyjnej sfery górnictwa w kopal
ni „Piast” i „Mys³owice”. Jest te¿ numizmatykiem, z czego 
bardzo siê cieszy. By³ aktywny zawodowo nawet w wieku 
80 lat. Interesuje siê histori¹ Œl¹ska. Jego ¿ona Ernesty
na, która  w latach aktywnoœci zawodowej by³a Kierowni
kiem Urzêdu Stanu Cywilnego w Bieruniu, zmar³a w 2007 
r.  Pan Jerzy ma jednego syna Henryka z którym mieszka, 
a który obecnie jest przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w 
Bieruniu. Solenizant cieszy siê dobrym zdrowiem. 

Siostra Inocencja urodzi³a siê w Zalesiu ko³o Wilna. Lata 
m³odoœci spêdzi³a w Warszawie gdzie chodzi³a do szko³y. 
W wieku 30 lat z³o¿y³a œluby zakonne w Panewnikach, a 
zatem w tym roku przypada 60. rocznica tego wydarze
nia. Swoj¹ pos³ugê realizowa³a g³ównie jako pielêgniarka. 
Pracowa³a m.in. w Be³ku i Bystrej Œl¹skiej. Obecnie, czêsto 
widuje siê ze swoj¹ siostr¹ która mieszka w Warszawie.
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W 2007 r. zosta³o wy
dane opracowanie 
„Bieruñ monografia 

historyczna pod redakcj¹ Ry
szarda Kaczmarka i Jerze
go Myszora. Jest to pierwsze 
monograficzne opracowanie 
naukowe. Wydanie tej cennej 
pozycji zwi¹zane by³o z nada
niem Bieruniowi praw miej
skich, a œciœlej 620 rocznicy. 
Monografia za jeden z celów 
przyjê³a porz¹dkowanie do
tychczas posiadanych informa
cji poszerzonych o wiedzê wy
bitnych historyków. W tekœcie 
znalaz³y siê opracowania kilku
nastu autorów posiadaj¹cych 
wysok¹ wiedzê historyczn¹ i 
dorobek z tym zwi¹zany. Uka
zanie siê dzie³a by³o wydarze
niem. Bez w¹tpienia ta praca 
zbiorowa wydana pod redakcj¹ 
wybitnych fachowców zaliczo
na jest do tzw. opracowañ z 
górnej pó³ki. W minionych la
tach staraniem w³adz miasta 
opublikowanych zosta³o kil
ka wydawnictw historycznych 
ró¿nych autorów. S¹ one ele
mentem dokumentowania 
¿ycia spo³ecznoœci tego mia
sta. ¯adne z nich nie jest w 
stanie równaæ siê poziomem 

merytorycznym, ani zakre
sem przestrzennoczasowym 
z monografi¹. Podobne opra
cowania s¹ rzadkoœci¹. Mo
nografii nie posiadaj¹ Tychy, 
które wzoruj¹c siê na Bieruniu 
poczyni³y w tym kierunku kon
kretne kroki. Praca jednak nad 
takim dzie³em trwa minimum 
dwa lata. Z du¿¹ satysfakcj¹ 
przekazujemy mieszkañcom 
informacjê, ¿e monografia by³a 
inspiracj¹ dla autorów arku
sza egzaminacyjnego z za
wodu technik informacji na
ukowej, opracowanych dla 
Centralnej Komisji Egzami
nacyjnej. Arkusz by³ stosowa
ny podczas egzaminu zawo
dowego w œrednich szko³ach 
technicznych w ca³ym kraju w 
2009 r. Tym samym Bieruñ i 
monografia przekroczy³y gra
nice. Autorzy arkusza egza
minacyjnego docenili wyso
ki poziom merytoryczny oraz 
konstrukcjê monografii. Mo¿na 
wrêcz podpowiedzieæ peda
gogom naszego miasta, aby 
równie¿ korzystali z monogra
fii, a dziêki niej krzewili wiedzê 
o korzeniach i bogatej historii 
spo³ecznoœci Bierunia.

Promocja poprzez 
monografiê

Podczas tej wyj¹tkowej 
imprezy, zagra³y: Gru
pa Kreatywna „Absurd”, 
Ewelina Marciniak oraz 
gwiazda wieczoru – Wol
na Grupa Bukowina. W 
przerwach pomiêdzy wy
stêpami przeprowadzo
no licytacjê dzie³ sztuki i 
innych drobiazgów oraz 
loteriê fantow¹. Dziêki 
tym dzia³aniom uda³o siê 
zebraæ oko³o 5 tys. z³. 

To wszystko na rzecz 
chorego mieszkañca 
na szego miasta – 
szeœcioletniego Maæka. 
Ma ciek urodzi³ siê w 
marcu 2004 r. z rzadk¹ 
chorob¹ o nieznanej przy
czynie  artrogrypoz¹, któ
ra objawia siê przykurcza
mi stawów. Od urodzenia 
jest intensywnie i syste-
matycznie rehabilitowany. 
Jest sta³ym zawodnikiem 

na bieruñskiej p³ywalni. 
Przez pierwszy rok ¿ycia 
by³ leczony w Polsce. 
Jednak lekarze nie da-
wali rodzicom nadziei 
na to, ¿e kiedykolwiek 
bêdzie móg³ samodziel
nie chodziæ, czy nawet 

siedzieæ. Jedyn¹ nadziej¹ 
by³a Klinika Ortopedycz
na w Aschau w Niem
czech, specjalizuj¹ca siê 
w leczeniu artrogrypo

zy, gdzie przeprowadzo-
no operacjê. W listopa
dzie 2009 r. na kolejnej, 
dziesi¹tej ju¿ wizycie w 
Aschau stwierdzono, ¿e 
jego miêœnie nóg s¹ na 
tyle mocne, ¿e mo¿na 
zoperowaæ mu biodro. 

Operacje zaplanowano 
na kwiecieñ 2010 r.  NFZ 
odmówi³ jednak refunda
cji za to leczenie i sprzêt 
ortopedyczny. St¹d te¿ 

wzi¹³ siê pomys³ na 
organizacjê koncertu do
broczynnego. Tego wie
czoru, pokazaliœmy, ¿e 
Maciek nie jest sam i 
chocia¿ ostateczna kwo
ta nie jest jeszcze znana, 
gdy¿ nie sp³ynê³y jesz
cze wszystkie pieni¹dze 
przekazane przez spon-
sorów, organizatorzy nie 
wykluczaj¹ kolejnych kon
certów. 

Konkurs fotograficzny
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w IV Wojewódzkim 
Konkursie Twórczoœci Fotograficznej M³odzie¿y Szkol-
nej. Tegoroczna jego edycja odbywa siê pod has³em: 
„Pejza¿ polski ilustracj¹ do muzyki Fryderyka Chopi-
na”. Jego organizatorami s¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
im. Powstañców Œl¹skich w Bieruniu i Bieruñski 
Oœrodek Kultury. 

W zwi¹zku z towarzysz¹cymi obchodami jubileuszu 200 
urodzin Fryderyka Chopina zaproponowany temat przewodni 
okaza³ siê trafn¹ propozycj¹ i sprosta³ tegorocznym za³o¿eniom 
polityki w³adz oœwiatowych. Konkurs uzyska³ honorowy pa
tronat Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty w Katowicach i Starosty 
BieruñskoLêdziñskiego i zwi¹zane z tym dofinansowanie. 
Konkurs jest skierowany do m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej 
województwa œl¹skiego. 

Prace nale¿y przes³aæ do 20 maja 2010 na adres Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañców Œl¹skich, ul. Licealna 17 43
150 Bieruñ z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Twórczoœci Fo
tograficznej M³odzie¿y Szkolnej. Komisja, w sk³ad której wejd¹ 
przedstawiciele organizatorów, sponsorów i zaproszonych 
goœci, dokona w dniach 2030 maja 2010 oceny prac fotogra
ficznych przyznaj¹c nagrody i kwalifikuj¹c prace na wystawê. 
Prace oceniane bêd¹ w dwóch kategoriach: JUNIOR (ucznio
wie szkó³ gimnazjalnych w wieku 1315 lat) i SENIOR (ucznio
wie szkó³ ponadgimnazjalnych w wieku 1619 lat). Cenne nagro
dy s¹ ufundowane przez Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty, Starostê 
Powiatu BieruñskoLêdziñskiego oraz DK Studio (www.dkstu
dio.pl)

Wernisa¿ pokonkursowy planujemy otworzyæ 10 czerwca 
2010 r. w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu o godzinie 19.00, 
na który ju¿ teraz serdecznie zapraszamy.

Dom Kultury „Gama” by³ ostatnio miejscem 
wielu ciekawych imprez. Jednak 19 marca, 
podczas koncertu charytatywnego - sala wi-
dowiskowa by³a wype³niona po brzegi. Tego 
dnia, 40 Harcerska Dru¿yna Spadochrono-
wa im. Batalionu Parasol, Bieruñski Oœrodek 
Kultury, p³ywalnia w Bieruniu, Urz¹d Miejski 
oraz Fundacja Pomocy Dzieciom „Zd¹¿yæ z 
Pomoc¹” zorganizowali dobroczynny koncert 
pod has³em „Pod niebem pe³nym cudów”.

wzi¹³ siê pomys³ na 

na bieruñskiej p³ywalni. 
Przez pierwszy rok ¿ycia 
by³ leczony w Polsce. 
Jednak lekarze nie da-
wali rodzicom nadziei 
na to, ¿e kiedykolwiek 
bêdzie móg³ samodziel
nie chodziæ, czy nawet 

Grali dla Maæka
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Ju¿ pierwszego dnia, w 
pi¹tek, amatorski teatr 
„Fantom” dzia³aj¹cy przy 

Bieruñskim Oœrodku Kultury, 
œci¹gn¹³ do DK „Gama” rzeszê 
entuzjastów sztuki aktorskiej. 
M³odzi aktorzy zaprezentowali 
spektakl „Jestem Bogiem”, któ
ry powsta³ na podstawie sce-
nariusza Macieja Pisuka pod 
tym samym tytu³em. Opowiada 
historiê trzech ch³opców: Ma
gika, Fokusa z Katowic i Rahi
ma z Miko³owa, którzy za³o¿yli 
hiphopowy zespó³ Paktofoni
ka. Ch³opcy borykali siê z jed
nej strony z niezrozumieniem 
ze strony rodziców, doros³ych, 
problemami w szkole, bra
kiem pieniêdzy i wykorzystywa
niem przez œrodowisko show
biznesu, a z drugiej cieszy
li siê ogromn¹ popularnoœci¹ 
wœród m³odzie¿y, zdobywaj¹c 
nagrodê Fryderyka w katego
rii zespo³ów hiphopowych. 
Spektakl re¿yserowany przez 
Joannê Lorenc przeplatany by³ 
oryginaln¹ muzyk¹ i opraw¹ 
multimedialn¹.

Nastêpnego dnia, na scenê 
kinoteatru „Jutrzenka” zawita³y 
rodzime teatry, które s³yn¹ z 
nietypowej formy przekazu ar
tystycznego. Najpierw zagra³ 
teatr Epidemia, ze swym au
torskim premierowym spekta
klem „Zagraj ¿yciem”. Los, prze

znaczenie, to czêste tema
ty  poddawane pod refleksjê, 
dyskusjê, motywy przewodnie 
sztuk, utworów muzycznych... 
Cz³owiek wci¹¿ poszukuje egzy
stencjalnych odpowiedzi, choæ 
dla wielu to strata  czasu, tru
izymy. Bieruñska grupa teatral
na „Epidemia” pod przewodnic
twem Micha³a Sabata zaprosi³a 
mieszkañców na premierow¹ 
sztukê „Zagraj ¿yciem”. Gro
teskowa wizja losu, przezna
czenia, zaskoczy³a widzów. 
Teatr, który przyzwyczai³ nas 
do poetyckoœci, delikatnoœci, 
siêgn¹³ po nowe œrodki ironiê, 
komizm... Metafizycznoœæ, 

prze noœnia zosta³y ubrane ko
kieteryjnie w p³aszcz cyni-
ka, przeœmiewcy. Powa¿ne 
przes³ania, tematy ¿ycia i losu, 
ujête w ciekawej formie, któ
ra nie nu¿y, wrêcz przeciw
nie zaskakuje, intryguje, czêsto 

zmusza do œmiechu. 
Œwietna muzyka (Karo
la Adamczyka), taniec, 
gra ruchu, œwiat³a, kolo
ru, wieloznacznoœæ, nic 
nie jest podane wprost, 
zmuszeni jesteœmy 
myœleæ, mówi¹c kolo
kwialnie „kombinowaæ”, 
przez co nasz udzia³ w 
sztuce staje siê aktyw
ny.  Po spektaklu pan 
Micha³ Sabat oraz  pani 
Zofia £abuœ, dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury zaprosili wszyst
kich do rozmowy, po
dzielenia siê reflek
sjami, spojrzeniem na  
„Epidemiê”, bo choæ to 

„zaraza”, to choroba przebiega 
niezwykle ³agodnie, objawiaj¹c 
siê jedynie zachwytem i wzru
szeniem. 

W³asn¹ twórczoœæ zaprezen
towa³ tak¿e teatr „Fabry
ka Marzeñ” w przedstawieniu 
„Karze³”. Oba zespo³y kolejny 
raz zachwyci³y widzów muzyk¹, 
tañcem, œwiat³em, kolorem, 
czêsto siêgaj¹c po ironiê, a na
wet komizm. 

Mi³oœnicy tradycyjnego te
atru, mieli swoje œwiêto pod
czas trzeciego dnia marato
nu. W niedzielê 28 marca dla 
bieruñskiej publicznoœci w DK 
„Gama” wyst¹pi³ teatr „Korez” z 
Katowic ze spektaklem pt. „Cho
lonek czyli dobry Pan Bóg z gli
ny” w re¿yserii: Miros³awa Ne
inerta i Roberta Talarczyka. 
Weso³a sztuka grana w gwarze  
œl¹skiej niejednego rozbawi³a do 
³ez. Spektakl na pozór œmieszny 
w rzeczywistoœci jest tragedi¹ 
napisan¹ przez ¿ycie. Sztu

ka ukazuje proble
my z to¿samoœci¹ 
narodow¹, identy
fi kacj¹ moraln¹ i 
emocjonaln¹ œl¹skiej 
rodziny. Spektakl ten 
ogl¹da siê jak zakurzo
ny album ze zdjêciami, 
na których uwiecznio
no najwa¿niejsze chwi
le rodzinne, a akto-
rzy graj¹ swoje posta
ci tak, jakby nie grali, 
a zostali przeniesieni z 
przedwojennego fami
loka wprost na scenê. 

Teatralna uczta za 
nami czekamy na ko
lejne.

Teatralna uczta
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê tegoroczne Dni 
Teatru, które obchodzono w bieruñskich placówkach kul-
turalnych w ostatni weekend marca.

Œwietna muzyka (Karo
la Adamczyka), taniec, 
gra ruchu, œwiat³a, kolo
ru, wieloznacznoœæ, nic 
nie jest podane wprost, 
zmuszeni jesteœmy 
myœleæ, mówi¹c kolo
kwialnie „kombinowaæ”, 
przez co nasz udzia³ w 
sztuce staje siê aktyw
ny.  Po spektaklu pan 
Micha³ Sabat oraz  pani 
Zofia £abuœ, dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury zaprosili wszyst
kich do rozmowy, po
dzielenia siê reflek
sjami, spojrzeniem na  
„Epidemiê”, bo choæ to 

my z to¿samoœci¹ 
narodow¹, identy
fi kacj¹ moraln¹ i 
emocjonaln¹ œl¹skiej 
rodziny. Spektakl ten 
ogl¹da siê jak zakurzo
ny album ze zdjêciami, 
na których uwiecznio
no najwa¿niejsze chwi
le rodzinne, a akto-
rzy graj¹ swoje posta
ci tak, jakby nie grali, 
a zostali przeniesieni z 
przedwojennego fami
loka wprost na scenê. 

nami czekamy na ko
lejne.
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Mistrzowie poetyckiej for
my z powiatu bieruñsko 
lêdziñskiego ju¿ po raz 

szósty wziêli udzia³ w konkursie 
„Wyzwolenie z przeciêtnoœci” or
ganizowanym przez Bie ruñ ski 
Oœrodek Kultury. Jak powiedzia³ 
przewodnicz¹cy jury Maciej 
Szczawiñski, redaktor radia Ka
towice, krytyk literacki: celem kon-
kursu jest rozwijanie wyobraŸni, 
zachêcanie do twórczych postaw, 
wyra¿ania emocji, a wszystko po-

przez œwiat metafor, piêknych 
s³ów, które maj¹ magiczn¹ moc i 
„wyzwalaj¹ z przeciêtnoœci”.

Otrzymane prace zosta³y po-
dzielone na trzy kategorie – 
uczniowie szkó³ podstawowych, 
gimnazjalnych oraz licealiœci i 
doroœli – mówi cz³onek jury Mag-
dalena Klyta, kierownik „Jutrzen
ki”, z wykszta³cenia filolog. 

W kategorii Szko³y Podsta
wowe: I miejsce zajêli – Ry-
szard Lipiñski ze Szko³y Pod

stawowej nr 1 im. Karola Miar
ki w Lêdzinach, przygotowany 
przez pani¹ Barbarê Kowalsk¹ 
oraz Izabela Lipiñska ze Szko³y 
Podstawowej nr 1 im. Karo
la Miarki w Lêdzinach, przygo
towana przez pani¹ Urszulê 
Lech. II miejsce przypad³o Mo-
nice Zaw³ockiej ze Szko³y Pod
stawowej w Miêdzyrzeczu a 
wyró¿nienia otrzymali: Sandra 
W³och ze Szko³y Podstawowej 
nr 1 w Bieruniu i Dominika Cent-

ner ze Szko³y Podstawowej w 
Lêdzinach.

W kategorii Gimnazjaliœci: I 
miejsce zajê³a Natalia Rojek – 
z Gimnazjum nr 1 im. Korczaka 
w Lêdzinach, której opiekunem 
jest Barbara Gajda. II miejsce 
zdoby³a Daria Hachu³a – z Gim
nazjum im. Gustawa Morcinka 
Nr 2 w Lêdzinach. Wyró¿nienia 
otrzymali: Grzegorz Maruszak 
z Gimnazjum nr 1 im. Korczaka 
w Lêdzinach i Dominika Drob z 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.

W kategorii Licealiœci i oso
by doros³e: I miejsce – podobnie 
jak w roku ubieg³ym – zdoby³a 
Sonia Siemianowska, II miej
sce Dominika Swatowska obie 
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Powstañców Œl¹skich opie
kunem Sonii jest pani Dagmara 
Kupczyk. Natomiast wyró¿nienie 
otrzyma³a Magdalena Stolarz 
mieszkanka Bierunia, ucz¹ca siê 
w LO im. Kruczkowskiego w Ty
chach. 

Uroczyste wrêczenie nagród, 
poprzedzone prezentacj¹ nagro
dzonych wierszy odby³o siê 25 
marca w Kinoteatrze „Jutrzenka”.

z Gimnazjum nr 1 im. Korczaka 
w Lêdzinach, której opiekunem 
jest 
zdoby³a 

otrzymali: 
z Gimnazjum nr 1 im. Korczaka 
w Lêdzinach i 

jak w roku ubieg³ym – zdoby³a 
Sonia Siemianowska

Turniej m³odych poetów
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W KWIETNIU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
15 kwietnia godz. 15.00 – Spotkanie PZERiI z okazji Dnia Inwa

lidy

15 kwietnia godz. 18.00 – Spotkanie podróżnicze MAROKO – 

kierunek Afryka, spotkanie połączone z pokazem naturalnych ko

smetyków i degustacją herbat – wstęp wolny

22 kwietnia godz. 18.30 – Wystawa gimnazjalistów – „Impresje 

muzyczne” – gimnazjum nr 2

23 kwietnia godz. 9.00 – Talenty na scenę – konkurs kabaretowo

teatralny przygotowany przez LO

24 kwietnia godz. 19.00 – Seans filmowy „Ciacho” – komedia 

prod. polskiej – wstęp wolny

29 kwietnia godz. 18.00 – Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem 

Szczasnym „Syria – starożytność i ramadam z dyktaturą w tle” 

– wstęp wolny

29 kwietnia godz. 20.00 – Spotkanie stowarzyszenia polskonie

mieckiego

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
20 kwietnia godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

28 kwietnia godz. 18.30 – Historie z tej ziemi – „Turcja – pierwszy 

krok do orientu” – prelekcja Leszka Szczasnego – wstęp wolny

2-3 maja – Filmowa majówka połączona z zabawą – (park przy 

Remizie)

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
11 kwietnia godz. 17.00 – „Wieczór z operetką i humorem” 

– impreza biletowana, wstęp 20 zł.

18 kwietnia godz. 17.00 – Koncert zespołu „Avenue” 

– wstęp wolny

18 kwietnia godz. 18.30 – Koncert – Andrzej Martinson Qartet – 

wstęp wolny
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W pierwszy dzieñ wio
sny, 21 marca 
Bieruñski Oœrodek 

Kultury zaprosi³ nas  do Œwietlicy 
Œrodowiskowej przy ulicy Re
mizowej – na  sentymentaln¹, 
pe³n¹ dobrego humoru, podró¿ 
w krainê najpiêkniejszych me
lodii. Najs³ynniejsze arie i duety 
operetkowe, musicalowe, oraz 
rzewne melodie neapolitañskie, 
w³oskie, przeplatane dowcipn¹ i 
zgrabn¹ konferansjerk¹ z³o¿y³y 
siê na koncert zatytu³owany 
„Kiedy znów zakwitn¹ bia³e bzy”. 

Przed bieruñsk¹ publicznoœci¹ 
wyst¹pili soliœci Opery Œl¹skiej z 
Bytomia: Leokadia Du¿y, Sabi-
na Olbrich-Szafraniec, Feliks 
Widera, W³odzimierz Skalski
oraz Halina Mansarliñska – 
fortepian. 

To ju¿ kolejny w ostatnim cza
sie wieczór z  lekk¹ muz¹, która 
jak siê okazuje – ma w naszym 
mieœcie sta³ych wielbicieli. Nie
którzy wychodzili po koncercie 
nuc¹c: „Kiedy znów zakwitn¹ 
bia³e bzy, z brylantowej rosy, z 
wonnej mg³y…”

Kiedy znów zakwitn¹…
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KOMENTARZE

Ju¿ po raz trzeci, orga
ny sa morz¹dowe Bierunia 

podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce 
do odzyskania utraconego tery
torium w wyniku jednostronnych 
decyzji administracyjnych z lat 
siedemdziesi¹tych ubieg³ego 
wieku. Jaki jest sens podej
mowania takich kroków je¿eli 
dotychczasowe starania nie 
przynios³y spodziewanego efek
tu? Co wiêcej, równie¿ tym ra
zem, mo¿na spodziewaæ siê po
dobnego rezultatu? Zw³aszcza, 
¿e sugeruje siê nam aby w uza
sadnieniu nie wracaæ do racji hi
storycznych a skupiæ siê na dniu 
dzisiejszym. Ostateczn¹ decyzjê 
o zmianie granic podejmuje 
Rada Ministrów, która nie jest ni
czym zwi¹zana i jak – dowodz¹ 
dotychczasowe postêpowania – 
kieruje siê racj¹ „du¿ego.”

Okazuje siê bowiem, 
¿e wiêksze znaczenie ma 
popularnoœæ i s³upki sonda¿owe 
ni¿ sprawne zarz¹dzanie i 
w³aœciwe decyzje. Wykorzystuj¹ 
to media dla których spektakle 
w stylu afery, plotki towarzy
skiej, k³ótni czy wrogoœci s¹ bar
dziej atrakcyjne od rzeczowej 
dyskusji.

Niestety nasi partnerzy w 
sprawie zmiany granic, wpisuj¹ 
siê w ten scenariusz. 

Jestem przekonany, ¿e ci¹gle 
jeszcze mo¿na doprowadziæ 
do merytorycznych spotkañ z 
udzia³em mediatora i wy³o¿enia 
wszystkich racji stron. Rów
nie¿ w zakresie skutków finan
sowych tego przedsiêwziêcia. 
Bo przecie¿ dla Bierunia pozy
skanie pieniêdzy z tego co po
winno siê nam nale¿eæ, jest 

wa¿ne tak¿e z tego powodu, ¿e 
jesteœmy jako gmina górnicza 
bardziej nara¿eni na skutki tej 
dzia³alnoœci ni¿ Tychy i ka¿dy 
pozyskany grosz by³by dla 
mieszkañców naszego miasta, 
swoistym zadoœæuczynieniem 
za utracone korzyœci. 

Czy zatem warto podejmowaæ 
te dzia³ania? Tak, nawet 
nale¿y. Choæby w imiê praw
dy, sprawiedliwoœci i wartoœci 
etycznych – o których tak du¿o 
mówi¹ politycy.

 Jest to równie¿ wa¿ne, w imiê 
dobrej wspó³pracy z organami 
samorz¹dowymi miasta Tychy, 
wspó³pracy gospodarczej i do
brych stosunków miêdzy na
szymi mieszkañcami. 



Ostatnie wydarzenia mocno 
i namacalnie przypomnia³y 

mieszkañcom, ze jesteœmy 
gmin¹ górnicz¹. Wstrz¹sy o 
znacznej sile, z 9 lutego i 7 mar
ca – uzmys³owi³y nam wszyst
kim, ¿e dzia³alnoœæ górnicza nie
sie równie¿ realne zagro¿enia.

 Dzia³alnoœæ kopalni tak ale 
bez szkody dla rozwoju Bierunia 
i jego przysz³ych pokoleñ. Ta 
zasada musi zostaæ œciœle opi
sana miêdzy innymi w konce
sji na dalsze wydobycie wêgla 
przez KWK Piast a nastêpnie 
wykonywana z gwarancj¹ or
ganów i administracji Pañstwa 
Polskiego. Dlatego Rada Miej
ska w Bieruniu, podjê³a stano
wisko w którym domaga siê 
wykonania niezale¿nej eks
pertyzy o przyczynach takich 
negatywnych zjawisk, podej
mowania dzia³añ profilaktycz

nych minimalizuj¹cych podob
ne zagro¿enia i wreszcie szyb
kich napraw lub zap³aty za 
wyrz¹dzone szkody. Bez ucie
kania siê do procedur w któ
rych to, mieszkaniec – jak 
dot¹d – przegrywa³ z negatyw
nie do takich ¿¹dañ nastawion¹ 
administracj¹ kopalni. Nie 
¿yczymy takich doœwiadczeñ 
mieszkañcom i w³adzom 
samorz¹dowym Tychów. 



Stanowisko Rady Miejskiej 
w Bieruniu, podjête pod

czas ostatniej sesji, zwi¹zane 
z oœwiat¹ i edukacj¹, dotyczy 
sprawy maj¹cej du¿e znacze
nie dla przysz³oœci naszego 
miasta. Podkreœlono, ¿e eduka
cja to priorytet naszego dalsze-
go rozwoju i budowania pod
walin dla przysz³ych pokoleñ 
miasta, z którym warto wi¹zaæ 
swoje ¿ycie. Posiadamy dobrze 
wyposa¿one obiekty szkolne, 
dobr¹ kadrê nauczycielsk¹ i co 
najwa¿niejsze dobr¹ m³odzie¿. 
Œwiadcz¹ o tym uzyskiwane 
wyniki w nauce i w wychowa

niu. Niemniej jeszcze, przed 
nami wa¿ne wyzwania a to: 
potrzeba rozbudowy przed
szkoli, zaplecza sportowego 
dla Gimnazjum Nr 2, moderni
zacji basenów. Przed nami re
forma szkolna umo¿liwiaj¹ca 
za zgod¹ rodziców – przyjêcia 
szeœciolatków do szko³y pod
stawowej. Nasze szko³y s¹ 
przygotowane na przyjêcie na
szych najm³odszych pociech i 
pozyskania na ten cel œrodków 
finansowych w ramach subwen
cji oœwiatowej. Warto nad tym 
problemem siê pochyliæ i grun
townie przeanalizowaæ wszyst
kie racje a mo¿na to uczyniæ 
na organizowanych w tym celu 
spotkaniach nauczycieli z rodzi
cami.

Poruszone wy¿ej problemy na 
sesji Rady Miejskiej w dniu 25 
marca wydaj¹ siê tematycznie 
ró¿ne a jednak maj¹ wspólny 
mianownik zwi¹zany z zapew
nieniem naszym mieszkañcom 
jak najlepszych warunków do 
zamieszkania i gwarancji roz
woju Bierunia.

Henryk Skupieñ
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ogłoszenie 3/8.1.1/265/2010 

Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli ogłasza nabór uczestników do 
projektu „E‐Citizen podstawą rozwoju regionalnego Śląska”.  W ramach projektu 
osoby pracujące zamieszkałe na terenie województwa śląskiego mogą z własnej 
inicjatywy, nieodpłatnie, po godzinach pracy,  uczestniczyć w szkoleniu 
„Profesjonalne wykorzystanie Internetu” (45 h) kończącym się certyfikowanym 
egzaminem ECDL w module e‐Citizen. 

Zakres szkolenia: Podstawa obsługi komputera i Internetu (obsługa komputera, 
praca z tekstem, edytory tekstowe, podstawy Internetu i poczty elektronicznej); 
Wyszukiwanie informacji w Internecie (dostęp i użycie informacji/wiadomości  
w dziedzinach: administracja, biznes, konsument, oświata/szkolenia, 
zatrudnienie); E-uczestnictwo (serwisy on-line, interaktywne wykorzystanie 
platform Internetowych firm, jednostek administracji rządowej i 
samorządowej).  

Szkolenie realizowane będzie w dogodnych terminach – godzinach popołudniowych 
w Bieruńskiej Fundacji  Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu.   

Szczegóły związane z realizacją projektu, szkolenia, naboru oraz dokumenty 
rekrutacyjne są dostępne w miejscu rekrutacji oraz na stronie Internetowej projektu 
www.e‐citizen.pl   

Ilość miejsc ograniczona. 
Miejsce rekrutacji: Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych,  
Bieruń ul. Turystyczna 1 
Biuro Projektu: Wola, ul. Przemysłowa 6/411  biuro@e‐citizen.pl  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw. 

Z notesu przewodnicz¹cego

Sesyjna mozaika
W mozaice, ka¿dy kamyk jest wa¿ny – by 
stworzyæ perfekcyjn¹ ca³oœæ. Na sesji, poszcze-
gólne, zdawa³oby siê odleg³e od siebie zagadnie-
nia, sk³adaj¹ siê na to, co nazywamy dobrymi wa-
runkami do ¿ycia i rozwoju naszego miasta. To 
doœæ banalne stwierdzenie, pozwala ca³oœciowo 
spojrzeæ na paletê zdawa³oby siê  ró¿norodnych 
tematów. Bo có¿ mo¿e ³¹czyæ tak ró¿ne zagadnie-
nia jak: granice gminy, górnictwo czy edukacja? 
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SESJA

Tematem wio
d¹ cym sesji 
by³a polityka 

oœwiatowa w gminie. 
Oœwiata i proble
my jej towarzysz¹ce 
by³y przez Radê po
dejmowane wie
lokrotnie. W se-
sji wziêli udzia³ dy
rektorzy placówek 
oœwiatowych gminy 
oraz mieszkañcy. 
Temat zosta³ wpro
wadzony pod ob
rady z kilku powo
dów. Pierwszym bez 
w¹tpienia jest sta³y 
du¿y wzrost dop³at, 
które ponosi co roku 
gmina, aby szko³y 
funkcjonowa³y wzor
cowo. Aby nie by³o 
w¹tpliwoœci do funk
cjonowania szkó³ 
dop³acaj¹ wszystkie 
gminy, bo otrzymy
wana subwencja nie 
pokrywa uzasadnio
nych kosztów. Dla 
niektórych gmin dop³ata jest 
wrêcz parali¿uj¹ca pozbawiaj¹c 
je mo ¿li woœci przeznaczenia 
œrodków na rozwój i inwesty
cje z nim zwi¹zane. Drugim 
powodem podjêcia tematu s¹ 
prace nad strategi¹ rozwoju 
miasta na nastêpne 10 lat. W 
dobiegaj¹cej do koñca obec
nie obowi¹zuj¹cej do czerw
ca strategii oœwiata jest prio
rytetem. Sesja mia³a wykazaæ, 
czy bêdzie nim w kolejnych 
latach. Wszystkie problemy 
zwi¹zane z oœwiat¹ by³y wni
kliwie omawiane na posie
dzeniach komisji. Aby analiza 
by³a pe³niejsza, w dokumencie 
opracowanym przez dyrekto
ra Oœrodka Edukacji Krystynê 
Czajowsk¹ zestawiono dane 
z trzech ostatnich lat. W opra
cowaniu przytoczono wzory 
s³u¿¹ce do ustalenia subwen
cji oœwiatowej. Bieruñ jako gmi
na miejska nie otrzymuje sub
wencji w takiej wysokoœci jak 
gminy wiejskie. Chodzi o to, ¿e 
subwencjê oœwiatow¹ w prze
liczeniu na ucznia otrzymuj¹ 
wy¿sz¹ gminy wiejskie, czyli 
maj¹c tak¹ sam¹ liczbê uczniów 
np. Bojszowy otrzymuj¹ w sub
wencji oœwiatowej co najmniej 
2.913.088 z³ wiêcej, a powiat 

równie¿ wiêcej od Bierunia 
przy podobnym mechanizmie o 
1.303.223 z³.

W opracowaniu podano infor
macje odnosz¹c siê do wszyst
kich szkó³ gminnych, zatrud
nionych w nich nauczycieli, 
uczniów itd. Opracowanie jest 
bardzo bogatym zbiorem infor
macji. Zosta³y w nim zapropo
nowane wnioski maj¹ce na celu 
obni¿enie kosztów funkcjono
wania szkó³.

Burmistrz Ludwik Jago-
da dla zobrazowania znacze
nia oœwiaty w mieœcie zwróci³ 
uwagê na fakt, ¿e wprost odnosi 
siê ona do 25 % mieszkañców. 
Zaproponowa³, aby stanowisko 
Rady, które jest podsumowa
niem tematu oœwiaty by³o dopre
cyzowanie. Poda³ przyk³ad wraz 
z kwotami wymieniaj¹c m.in.: 
budowê przedszkola w Bieru
niu Starym wynikaj¹c¹ z potrze
by i inicjatywy kilkuset rodziców 
szacowan¹ na 8 mln z³. Zwróci³ 
uwagê na wymagaj¹cy general
nego remontu basen przy SP3, 
który szacowany jest na ponad 
6 mln z³ oraz potrzeb moder
nizacji basenu przy SP1 i hali 
sportowej przy Gimnazjum Nr 2. 
Burmistrz w swym wyst¹pieniu 
przytoczy³ dane statystyczne 

dotycz¹ce liczby uczniów szkó³ i 
przedszkoli. Poinformowa³, ¿e na 
oœwiatê planuje siê wydatkowaæ 
18,5 mln z³, co stanowi ok. 22 
% wydatków bud¿etowych. 
Wiêkszoœæ z nich to wydatki oso
bowe. Burmistrz przypomnia³, ¿e 
Bieruñ przed ustawowym termi
nem przej¹³ szko³y podstawowe 
w latach 90tych ubieg³ego wie
ku. Oœwiata zawsze by³a trak
towana jako zadanie prioryteto-
we gminy. Zaproponowa³, aby 
w podobny sposób traktowana 
by³a w latach nastêpnych, co 
winno znaleŸæ swe odzwiercie
dlenie w Strategii Rozwoju Mia
sta do 2020 r. 

W stanowisku Rady potwier
dzono priorytetowe traktowa-
nie oœwiaty w mieœcie, co znaj
dzie swoje miejsce w pracach 
nad Strategi¹ Rozwoju Mia
sta do 2020 roku. Zwrócono 
uwagê na potrzebê podejmo
wania dzia³añ zmierzaj¹cych do 
oszczêdnoœci i obni¿enia kosz
tów zwi¹zanych z utrzymaniem 
obiektów oœwia towych m.in. po
przez termomodernizacjê. Uzna
no za konieczne zwiêkszenie 
udzia³u szkó³ w ¿yciu publicznym 
miasta oraz zintensyfikowanie 
wspó³pracy miêdzy BOK, BO
SiR i szko³ami w zakresie kultu

ry i sportu m³odzie¿y 
szkolnej.

Podczas sesji Rada 
podjê³a nastêpuj¹ce 
uchwa³y:

– w sprawie za ci¹-
gniêcia po¿yczki 
z Wojewódzkie go 
Fun duszu Ochrony 
Œro dowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Katowicach na 
termomodernizacjê 
hali sportowej w 
Bieruniu przy ulicy 
Licealnej 17a.

Rada postanowi³a 
zaci¹gn¹æ po¿yczkê 
w WFOŒi GW w 
wysokoœci 528.810,00 
z³. Sp³ata po¿yczki 
bêdzie dokonana z 
dochodów w³asnych 
w latach 2011 – 
2014. Rada uchyli³a 
jednoczeœnie podjêt¹ 
w lutym uchwa³ê w tej 
sprawie.

– w sprawie zmian bud¿etu.
Rada postanowi³a zwiêkszyæ 

dochody bud¿etowe o kwotê 
145.040,00 z³, zwiê kszyæ wydat
ki bud¿e towe o kwotê per saldo 
423.851,00 z³ oraz zwiêkszyæ 
przychody bud¿etowe o kwotê 
278.811,00 z³. Wszystkie wpro
wadzone zmiany nale¿¹ do 
kompetencji Rady. Zosta³y 
ujête w trzech za³¹cznikach do 
uchwa³y.

– w sprawie przyjê cia wy-
ników konsultacji przepro-
wadzonych z mie szkañcami 
Bierunia dotycz¹cych zmia-
ny granic administracyjnych 
pomiêdzy gminami Bieruñ i 
Tychy.

Komisja powo³ana przez 
Radê Miejsk¹ ustali³a wyni
ki konsultacji z mieszkañcami. 
Wyniki te przyjê³a Rada w for
mie uchwa³y. Konsultacje by³y 
obligatoryjnym dla Bierunia 
jako wnioskodawcy elemen
tem procedury. Szerzej na te
mat wyników konsultacji oraz 
postêpowania w sprawie zmia
ny granic w innym miejscu 
Rodni.

Opracowa³: Sekretarz Miasta
Jerzy Stok

ry i sportu m³odzie¿y 
szkolnej.

podjê³a nastêpuj¹ce 
uchwa³y:

– w sprawie za ci¹-
gniêcia po¿yczki 
z Wojewódzkie go 
Fun duszu Ochrony 
Œro dowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Katowicach na 
termomodernizacjê 
hali sportowej w 
Bieruniu przy ulicy 
Licealnej 17a.

zaci¹gn¹æ po¿yczkê 

Radni obradowali
Marcowa sesja rozpoczê³a siê od uczczenia minut¹ ciszy pamiêci zmar³ego 
radnego Józefa Penczka. Swym zaanga¿owaniem i konsekwencj¹ wpisa³ siê 
do grona radnych, którzy w sposób wyrazisty artyku³owali swoje propozycje. 
W dotychczasowej dzia³alnoœci Rady by³ to drugi przypadek œmierci radnego 
podczas kadencji. Pierwszym radnym, który równie¿ na trwa³e zapisa³ karty 
kreatywnej dzia³alnoœci i nie do¿y³ koñca kadencji by³ Jerzy Ficek. Zaistnia³a 
sytuacja nak³ada na Radê obowi¹zek wygaszenia mandatu. Mo¿e to uczyniæ 
w ci¹gu 3 miesiêcy od powstania przyczyny. Rada do koñca kadencji bêdzie 
pracowa³a w 14 osobowym sk³adzie.
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10 marca 2010 r. o godz. 
10.00 w Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu odby³ 

siê VI Powiatowy Konkurs Ma
tematyczny „Matematyka w za
stosowaniach” zorganizowany 
przez pani¹ Annê Blachê. 

Rywalizacja miêdzy dru¿y
nami by³a bardzo zaciêta. Osta
tecznie I miejsce zajê³a dru¿yna 
(Grzegorz Malina i Adam 
Frank) Gimnazjum nr 2 w Bieru
niu, miejsce II wywalczy³o Gim
nazjum w Bojszowach (Anna 
Szula, Patryk Zawadzki), a III 
miejsce przypad³o zespo³owi 
(Kamil Bialuchna i Krzysztof 
Marzec) Gimnazjum w Imieli

nie. Zwyciêzcy otrzymali nie tyl
ko dyplomy uznania, ale i na
grody rzeczowe ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w 
Bieruniu.

Natomiast 23 marca 2010 
roku w Domu Kultury „Ju
trzenka” w Bieruniu odby³ siê 
IV Miêdzygimnazjalny Kon
kurs Jêzyka Niemieckiego pod 
has³em „Wer fremde Sprachen 
nicht kennt, weiß nichts von se
inen eigenen”, nad którym pa
tronat obj¹³ powiat bieruñsko
lêdziñski, a zorganizowany z 
ramienia naszego gimnazjum 
przez panie: Teresê Zug oraz 
Alicjê Bialik. Konkurs uœwietnili 

swoj¹ obecnoœci¹ goœcie: 
zastêpca burmistrza miasta 
Bieruñ pan Jan Podleœny, 
dyrektor Oœrodka Eduka
cji pani Krystyna Czajow-
ska oraz dyrektor Gimna
zjum nr 2 w Bieruniu pani 
Gra¿yna Kubica. W zma
ganiach uczestniczy³y dwu
osobowe dru¿yny re pre
zentuj¹ce osiem gimna
zjów powiatu tyskiego i 
bieruñskolêdziñskiego, któ
rych przed stawiciele zosta
li wy³onieni w pierwszym etapie 
konkursu. Nad prawid³owoœci¹ 
rozwi¹zywanych zadañ czuwa³a 
trzyosobowa komisja w sk³adzie: 

pani Krystyna Czajowska,  pani 
Aleksandra LeñdŸwa-Wyciœlok 
oraz pan Jan Ryl. 

BNN

Krystyna Czajowska

W szrankach… Gimnazjum nr 2

22 marca nauczyciele 
teoretycznych przed
miotów zawodowych 

z dwunastu szkó³ naszego woje
wództwa obradowali w ramach  II 
Wojewódzkiej Konferencji Szkó³ 
Górniczych, która odby³a siê w  
Powiatowym Zespole Szkole w 
Bieruniu. 

W konferencji w roli prele
gentów wziêli udzia³ specjaliœci 
z Kompanii Wêglowej S.A., 
oddzia³u KWK „Piast”, Marce-
li Polanek – nadsztygar górni
czy oraz Roman Laska – star
szy inspektor w dziale przygo-
towania produkcji i rozwoju. 
Tematem szkolenia by³y „No
woczesne kompleksy œcianowe 

na przyk³adzie rozwi¹zañ stoso
wanych w Kompanii Wêglowej 
S.A.”, poruszono równie¿ zagad
nienia zwi¹zane z transportem 
urobku w KWK „Piast”.

– Nowoczesne szkolnictwo 
górnicze nie mo¿e istnieæ poza 
kopalni¹, dlatego te¿ planowane 
s¹ cykliczne spotkania szkolenio-
we prowadzone przez pracowni-
ków Kompanii Wêglowej S.A. – 
mówi Jacek Witkowski, kierow-
nik warsztatów szkolnych PZS w 
Bieruniu, koordynator konferen
cji – wa¿na jest równie¿ wymia
na doœwiadczeñ, materia³ów dy
daktycznych czy dobrych praktyk 
w kwestii przygotowania uczniów 
do egzaminów zewnêtrznych. 

wództwa obradowali w ramach  II 
Wojewódzkiej Konferencji Szkó³ 

towania produkcji i rozwoju. 
Tematem szkolenia by³y „No
woczesne kompleksy œcianowe 

II  Wojewódzka Konferencja 
Szkó³ Górniczych 

RODNIA · KWIECIEŃ 2010 r.

Z okazji pierwszego dnia 
wiosny 19 marca w Szko
le Podstawowej nr 3 w Bie

runiu odby³y siê Szóste Mistrzo
stwa Szko³y w P³ywaniu o Pu
char Dyrektora Szko³y. Jak co 
roku zawody cieszy³y siê ogrom
nym zainteresowaniem uczniów.

Wystartowa³o 160 p³ywaków z 
klas 26. rywalizowano w trzech 
stylach: dowolnym, klasycz
nym i grzbietowym. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali s³odycze, 
a zajmuj¹cy trzy pierwsze miej
sca dyplomy. Puchar dyrek
tora szko³y wœród dziewcz¹t 
otrzyma³a Dominika Drob z kla-
sy 4b. Wœród ch³opców najlep
szym p³ywakiem zosta³ wybra
ny Bart³omiej Klima z klasy 6a. 
Zawody zorganizowali nauczy
ciele wychowania fizycznego.

P³ywacy na medal
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: Panie dyrektorze, roz-
poczynają się zapisy do szkół po-
nadgimnazjalnych na rok szkolny 
2010/2011. Proszę podać kilka 
powodów, dla których młodzież 
powiatu bieruńsko lędzińskiego 
powinna wybrać Liceum Ogólno-
kształcące im. Powstańców Ślą-
skich w Bieruniu ?

Dyr. Liceum Romuald Kubiciel: 
Powodem podstawowym, dla które
go młodzież gimnazjów nie tylko z 
terenu powiatu bieruńskolędzińskie
go powinna wybrać naszą szkołę jest 
fakt, że jest to po prostu bardzo do
bra szkoła. Do takiego stwierdzenia 
uprawniają dotychczasowe osiągnię
cia uczniów liceum, zarówno w dzie
dzinach typowo edukacyjnych, jak i 
sportowych czy artystycznych. Do
świadczenie pracujących w szkole 
nauczycieli, bogata oferta edukacyj
na szkoły – również w zakresie zajęć 
dodatkowych – dają naszym uczniom 
pełną możliwość rozwijania zaintere
sowań i realizacji ich aspiracji.

Dla rodziców współuczestniczą
cych w podejmowaniu przez ich 
dzieci decyzji o wyborze przyszłej 
szkoły ważnym argumentem powin
ny być wyniki egzaminów zewnętrz
nych, jakimi legitymują się od lat nasi 
absolwenci. Bez problemów podej
mują oni naukę w najbardziej reno
mowanych uczelniach w Polsce i 
zagranicą. Istotną kwestią dla rodzi
ców jest także bezpieczeństwo. Na
sza szkoła jest jego gwarantem nie
zmiennie od wielu lat.

Chciałbym jeszcze wskazać na 
bardzo często niedoceniany ele
ment pracy szkoły, a mianowicie na 
panującą w szkole życzliwą atmos
ferę. Nie pozostawiamy uczniów z 
ich problemami. Dążymy, aby świa
domi swej podmiotowości, funkcjo
nowali w przeświadczeniu, że na
uczyciel to ich przyjaciel, do którego 
mogą się zwrócić z wszelkimi proble
mami. Kształtując postawę naszych 
uczniów hołdujemy tradycyjnym for
mom wychowawczym. Dbamy o to, 
aby wzbudzać poczucie odpowie
dzialności i uczciwości. Jesteśmy 
równocześnie otwarci na nowator
skie pomysły i doceniamy działania 
tych, którzy inicjują przedsięwzięcia 
sprzyjające rozwojowi i służą spo
łeczności szkolnej.

: Jak szkoła wygląda 
na tle okolicznych ogólniaków?

Dyr. Romuald Kubiciel: Pragnę 
podkreślić, że wyniki naboru z roku 
na rok wskazują, że do szkoły przyj
mujemy uczniów z coraz lepszymi 
osiągnięciami. Dość powiedzieć, że 
średnia punktów, jakie w ubiegłym 
roku uzyskali uczniowie przyjęci do 
szkoły, wynosi 131 punktów (na 200 
możliwych do uzyskania w proce

sie rekrutacji). To bardzo dobry wy
nik, który uczniowie podczas nauki 
w liceum pomnażają, o czym z kolei 
świadczą podsumowania egzaminu 
maturalnego. Wynik przeprowadzo
nego przez OKE w Jaworznie w tym 
roku szkolnym próbnego egzaminu 
maturalnego z matematyki, który od 
tego roku staje się obowiązkowym 
dla wszystkich maturzystów, potwier
dził, że nasi uczniowie są dobrze 
przygotowani do jego zdawania. W 
skali Polski w liceach ogólnokształ
cących ten egzamin zdało 88 %, w 
naszym liceum, ów wskaźnik wyno
si 94 %. Są to wyniki znacznie prze
wyższające osiągnięcia liceów ogól
nokształcących w Polsce. Chcę pod
kreślić, że takimi wysokimi wynikami 
osiąganymi na egzaminie matural
nym młodzież Liceum Ogólnokształ

cącego im. Powstańców Śląskich w 
Bieruniu legitymuje się od lat.

 Na sukces szkoły składa się pra
ca i dobre przygotowanie meryto
ryczne nauczycieli, doskonałe i no
woczesne wyposażenie i bogata 
oferta zajęć dodatkowych, w tym 
zajęć organizowanych w ramach 
opieki naukowej sprawowanej przez 
uczelnie wyższe. Nie bez znaczenia 
jest również uczestnictwo w europej
skich programach edukacyjnych, do 
których zostaliśmy zaproszeni m. in. 
przez Uniwersytet Śląski w Katowi
cach (program „Partnerzy w nauce”), 
Wyższą Szkołę Europejską im. k. J. 
Tischnera w Krakowie (program 
„Czwarta Władza”), czy uczestnic
two w międzynarodowych projek
tach edukacyjnych dających możli
wość pogłębiania wiedzy, łącząc ją z 
kształceniem zdolności językowych 
(m. in. projekt „Skarby ziemi” realizo
wany we współpracy z St Sebastian 
Kolleg z Freiburga i projekt „Europa 
begegnen  Europa wählen” realizo
wany we współpracy ze szkołami z 
Niemiec, Węgier i Czech). Uczest

nictwo w tych programach to nasza 
odpowiedź na potrzebę nowocze
snego kształcenia i rozwijania indy
widualnych zdolności uczniów.

: Jakie nowości czeka-
ją uczniów w nowym roku szkol-
nym? 

Dyr. LO Romuald Kubiciel: W 
nowym roku szkolnym oferujemy 
kandydatom możliwość kontynu
owania nauki w siedmiu klasach o 
sprawdzonym od lat modelu: klasa 
europejska (z rozszerzonym progra
mem nauczania języka angielskiego 
i niemieckiego, geografii i wiedzy o 
społeczeństwie), klasa menedżer
skoekonomiczna (z rozszerzonym 
programem nauczania matematyki, 
historii i języka angielskiego), klasa 
przyrodnicza (z rozszerzonym pro

gramem nauczania biologii i chemii), 
klasa akademicka (z rozszerzonym 
programem nauczania matematy
ki, fizyki i astronomii oraz informaty
ki), klasa matematycznofizyczna (z 
rozszerzonym programem naucza
nia matematyki, fizyki i języka an
gielskiego), klasa humanistyczna (z 
rozszerzonym programem naucza
nia języka polskiego i historii oraz 
klasa dziennikarska (z rozszerzo
nym programem nauczania języka 
polskiego, wiedzy o społeczeństwie 
i informatyki). W każdym przypadku 
oferujemy opiekę naukową uczelni 
wyższych, w bardzo konkretnej for
mie comiesięcznych zajęć dodatko
wych, poszerzających zaintereso
wania uczniów.

Nowością w tym roku szkolnym 
jest to, że wprowadzamy do planu 
nauczania nowy język obcy – hisz
pański. W ten sposób w klasach: 
menedżerskoekonomicznej, przy
rodniczej, akademickiej, matema
tycznofizycznej i dziennikarskiej 
pierwszym językiem obcym bę
dzie angielski, zaś drugi język obcy 

uczniowie klas pierwszych będą mo
gli wybrać spośród: hiszpańskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego. W klasie 
humanistycznej pierwszym językiem 
obcym będzie rosyjski, zaś drugi wy
biorą uczniowie spośród: angielskie
go, hiszpańskiego i niemieckiego. 
Nie zapominajmy, że uczniowie kla
sy humanistycznej uczą się również 
trzeciego języka obcego, którym jest 
język łaciński. W klasie europejskiej, 
z uwagi na prowadzoną w ramach 
tej klasy wymianę międzynarodową 
i uczestnictwo w europejskich pro
jektach językowych, uczniowie będą 
doskonalili język angielski i język nie
miecki. W związku z tymi zmianami 
dajemy uczniom klas pierwszych 
okazję wyboru nie tylko poziomu na
uczania języka obcego (również w 
klasach, w których realizowany jest 
rozszerzony program nauczania da
nego język obcego), ale również wy
boru drugiego języka obcego, które
go chcieliby się uczyć.

Swoją ofertę edukacyjną mieli
śmy okazję przedstawić młodzieży 
gimnazjalnej m. in. podczas zorga
nizowanego w szkole 12 marca br. 
„Dnia Otwartego”. Dostępne są rów
nież ulotki z ofertą szkoły, które trafią 
do rąk rodziców uczniów gimnazjów 
podczas spotkania z dyrektorami 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
bieruńskolędzińskiego. W tym miej
scu chciałbym serdecznie podzięko
wać dyrektorom gimnazjów z terenu 
powiatu, że zechcieli umożliwić ta
kie spotkania i zaprosili na zebrania, 
jakie organizują na terenie swoich 
szkół w kwietniu i maju.

: W jaki sposób należy 
składać dokumenty: terminy, 
miejsce, ewentualnie jak to zrobić 
w Internecie?

Dyr. Romuald Kubiciel: Szkoła 
nasza uczestniczy w systemie rekru
tacji elektronicznej. Wszelkie infor
macje na ten temat można znaleźć 
na naszej stronie internetowej: www.
lobierun.edu.pl, do odwiedzenia któ
rej gorąco zachęcam. Informacji szu
kać można również bezpośrednio 
na stronie systemu rekrutacyjnego 
www.slaskie.edu.com.pl. Pomocą 
służyć mogą także treści zamiesz
czone na stronie powiatu bieruńsko
lędzińskiego www.powiatbl.pl, na 
której w zakładce „Oferta Edukacyj
na Szkół” znajdują się informacje na 
temat naboru do powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych. Ofertę naszej 
szkoły zawiera też dodatek do naj
nowszego Biuletynu Powiatowego 
„Powiatbl.pl”

W razie wątpliwości bądź pytań 
zachęcam do kontaktu za pośrednic
twem adresu email: rjk@neostrada.
pl. Od wielu lat wspieram uczniów i 
ich rodziców, którzy stają przed pro
blemem wyboru szkoły lub mają po 
prostu techniczne problemy z syste
mem rekrutacji elektronicznej.

Po prostu: bardzo dobra szkoła
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Teksty wszystkich scena
riuszy i obrzêdów napisa³a 
Ma³gorzata ̄ o³neczko, a teksty 
piosenek Teresa Du¿y. Zespó³ 
„Œciernianeczki” z sukcesem 
bra³ udzia³ w ro¿nego rodzaju 
festiwalach i przegl¹dach.

Programy zespo³u prezento
wane by³y w kraju i za granic¹, 
dziêki czemu œl¹sk¹ kultur¹ 
mogli zachwyciæ siê nie tyl
ko mieszkañcy Bierunia i in
nych regionów Polski, ale tak¿e 
Francuzi, Niemcy, Holendrzy, 
Czesi, Japoñczycy. Sukcesy 
zespo³u to nie tylko nagrody w 
przegl¹dach, ale tak¿e radoœæ 

niesiona zarówno dzieciom 
zdrowym, niepe³nosprawnym 
jak równie¿ ludziom w 
podesz³ym wieku i chorym.

Uroczysta gala wrêczenia na
gród „ Clemens Anno Domi
ni 2009” odby³a siê 18 marca w 
sali „Piast” w Lêdzinach. Statu
etki Clemensa i kwiaty wrêczyli 
laureatom starosta Piotr Czar-
nynoga i przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu Henryk Barcik. W 
imieniu „Œciernianeczek” Cle
mensa odebra³ Bernad Li-
chota, kierownik muzyczny 
zespo³u. Gratulacje uhonorowa
nym z³o¿yli osobiœcie wojewoda 

œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk, 
burmistrz Bierunia Ludwik Ja-
goda, przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Bierunia Henryk 
Skupieñ oraz burmistrzowie, 

wójtowie, przewodnicz¹cy rad 
miast i gmin naszego powia
tu. Spotkanie zakoñczy³ koncert 
„Œciernianeczek”.

Clemens dla Krystyny Czajowskiej 
i Œciernianeczek!

Sukcesy 
badmintonistów

W dniach 21 i 22 marca 
2010 w pszczyñskiej hali 

przy ulicy basztowej rozegrano 
XVI Krajowy Turniej Seniorów 
i Juniorów M³odszych o „Pu
char Œl¹ska”. W turnieju tym 
uczestniczyli zawodnicy klubo
wi po³udniowej polski, jednak 
najwiêksz¹ reprezentacje sta
nowili zawodnicy z œl¹skich klu
bów. Rozgrywki odbywa³y siê w 
kilku kategoriach. 

Miejsca naszych zawodni
ków: W kategorii seniorki gra 
pojedyncza:1 miejsce El¿bieta 
Olszewska KS Unia Bieruñ, 3 
miejsce Karolina Muszkiet KS 
Unia Bieruñ. W kategorii senio
rzy gra deblowa: 4 miejsce An-
drzej Krawczyk KS Unia Bieruñ 
/ Szymon Kostka KS Unia 
Bieruñ. W kategorii seniorzy gra 
mieszana: 3 miejsce El¿bieta 
Olszewska KS Unia Bieruñ / 
Szymon Kostka KS Unia Bieruñ, 
4 miejsce Muszkiet Karolina 
KS Unia Bieruñ /Niesyto Mar-
cin KS Unia Bieruñ. W kategorii 
juniorki m³odsze gra podwójna: 
4 miejsce Koptoñ Paulina KS 
Unia Bieruñ/Uszok Karina KS 
Unia Bieruñ.

Szachy

Bieruñski Oœrodek Spor
tu i Rekreacji, Sekcja Sza

chowa KS „Unia” Bieruñ Sta
ry oraz Starostwo Powiato
we w Bieruniu, zapraszaj¹ na 
XVIII Miêdzynarodowy Tur
niej Szachowy im. Henryka 
Dobieliñskiego. Zawody odbêd¹ 
siê w sobotê 17 kwietnia, w pa
wilonie KS „UNIA Bieruñ Stary” 
przy ulicy Chemików 40. Sys
tem rozgrywek to 7 rund syste
mem szwajcarskim z tempem 
gry  2 x 15 minut. W przypad
ku udzia³u min. 8 zawodników, 
uruchamia siê grupê wiekow¹ 
dla uczniów szkó³ podstawo
wych. Warunkiem uczestnictwa 
jest zg³oszenie siê na sali gry 
do godz. 9.30 w dniu turnieju.

Wielkanocny Skat 
w Leœnej

Sekcja Skata LEŒNA BIERUÑ 
zorganizowa³a 27 marca  

œwi¹teczny okolicznoœciowy  
Turniej Wielkanocny. W za
wodach uczestniczy³o 26 za
wodników z powiatu bieruñsko 
– lêdziñskiego oraz z Tychów. 
Turniej wygra³ Pawe³ Lacho-
ta  (Leœna Bieruñ) który uzyska³ 
2272 pkt. Drugie miejsce zaj¹³ 
W³odzimierz Dziubanda (Gol 
Tychy) z rezultatem 2266 pkt. 
Na trzecim miejscu uplasowa³ 

siê Jerzy Goralczyk (Leœna 
Bieruñ) 2103pkt. Czwarte miej
sce zaj¹³ Leon Malina (Leœna 
Bieruñ) 1845pkt. Sekcja Ska
ta dziêkuje firmie „Wabi” – Da-
riusz Bia³o¿yt smaczny posi³ek 
w czasie turnieju oraz hurtowni 
„Tu³aczko – Okoñ”. Sekcja Ska
ta Leœna Bieruñ zaprasza co 
œrodê o godzinie 16:00 na tur
nieju sekcyjne.

Œwi¹teczny skat 
KS „Unia”

Sekcja Skatowa K.S. Unia 
Bieruñ wraz z WZ.Z. 

„Sierpieñ ‘80” KWK Ziemowit 
zorganizowa³a œwi¹teczny tur
niej SKATA w restauracji „Sty

lowa” w Bieruniu. Uczestniczy³o 
27 zawodników. Nagrody i pu
chary sponsorowa³ WZ.Z. 
Sierpieñ’80 KWK Ziemowit i BO
SIR Bieruñ. Rozegrano 2 rundy 
po 36 rozdañ po czym podano 
gor¹cy posi³ek. Klasyfikacja: 1) 
Pawe³ Czarnynoga 2839 p. 2) 
Bernard Przypaliñski 2127 p. 
3) Karol Mielcarek 2110 p. 4) 
Jan Lubecki 2027 p. 5) Piecha 
Ireneusz 1956 p.

W sumie wrêczono 22 na
grody. Nagrody wrêcza³ 
przewodnicz¹cy WZ.Z. 
Sierpieñ ’80 Ireneusz Pie-
cha i Franciszek Mrzyk. 
Prowadzi³ i sêdziowa³ Franci-
szek Mrzyk. Organizatorzy ju¿ 
dziœ zapraszaj¹ na Turniej Flo
riana planowany na 1 maja. 

15RODNIA · KWIECIEŃ 2010 r.

SPORT



Przed samymi œwiêtami 
w grupie „Biedronek” 
z Przedszkola nr 1 w 

Bieruniu odby³y siê nieco-
dzienne warsztaty plastycz-
ne, które poprowadzi³a Anna 
Balion.

Tematem prac by³y wielka
nocne ozdoby, g³ównie ele
menty dekoracyjne w posta
ci œwi¹tecznych wianków. 
Dzieci wraz z nauczycielkami 
Magdalen¹ Piotrowsk¹ Bla-
cha i Ann¹ Klekot wczeœniej 

przygotowa³y  elementy, które 
wraz z rodzicami komponowa³y 
wg w³asnych pomys³ów. Choæ 
wyznaczone zadanie do 
³atwych nie nale¿a³o wszy
scy wyszli zadowoleni z efek
tów wspólnej pracy! Zajêcia 

plastyczne rodziców i dzieci 
staj¹ siê powoli tradycj¹ gru
py i ciesz¹ siê du¿ym powo
dzeniem. Ju¿ wkrótce plano
wany jest plener malarski oraz 
wprowadzenie w technikê de
cupage.

Œwi¹teczne dekoracje


